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فعالیت های آموزشی و رویدادهای علمی
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معرفی دانشگاه هرمزگان

 شوراي گسترش آموزش عالي و با مجوز راه 1370/7/10دانشگاه هرمزگان به استناد مصوبه
ي مهندسي صنايع، مهندسي مكانيك، دبير )رشته آموزشي در مقطع كارشناسي 6اندازي 

1371و در سال تاسيس1370در دهه فجر سال ( رياضي، دبيري فيزيك، دبيري ادبيات فارسي
.فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود

 دانشجـوي دختـر و پسـر در مقاطع تحصيلي 6000در حال حاضر دانشگـاه با داشتـن قريب به
رشته محل در مقطع 32رشته محل كارشناسي ارشد و 71رشته محل كارشناسي، 40)مختلف 

درصد 72هرم دانشجويي دانشگاه در حال حاضر بصورت . مشغول به فعاليت است( دكترا
درصد دانشجوي دكتري مي 3درصد دانشجوي كارشناسي ارشد و 25دانشجوي كارشناسي، 

.باشد



معرفی دانشگاه هرمزگان

 طرح و معاونت)ساختار تشكيالتي عملياتي شده مصوب دانشگاه داراي پنج حوزه معاونت
توسعه، معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي، معاونت پژوهشي و فناوري، معاونت 

دانشکده فني و مهندسي، )دانشكده هفت،(دانشجويي، معاونت فرهنگي و اجتماعی
يعي، دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم و فنون دريايي، دانشکده كشاورزي و منابع طب

موزشي ، مجتمع آ(دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری و دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ان پژوهشکده مطالعات و تحقيقات هرمز، پژوهشکده بياب)عالي ميناب و سه پژوهشكده 

مجموعه حوزه های در حال .مي باشد( اي جنگل هاي حراهاي ساحلي، پژوهشکده منطقه 
متر مربع، خوابگاهی 6000اداری )متر مربع 55000استفاده دانشگاه در زیربنایی بالغ بر 

مشغول به فعالیت می ( مترمربع29000متر مربع، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 20000
عضو هيات علمي در دانشگاه هرمزگان 210شايان ذكر است در حال حاضر تعداد .باشد

مشغول انجام امور آموزشي و پژوهشي مي باشند كه هرم هيات علمي دانشگاه در حال 
استاديار 170در مرتبه دانشيار،نفر51عضو هیأت علمی در مرتبه استاد،4حاضر شامل 

.مربي مي باشد26و



معرفی دانشکده فنی و مهندسی

به عنوان یك بخش در دانشکده 1375دانشگاه هرمزگان از سال گروه مهندسی برق و کامپیوتر
گروه  آموزشی الکترونیک، کنترل، قدرت و مهندسی4فنی و مهندسی فعالیت های علمی خود را با 

تعداد اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی .آغاز كرد( نرم افزار و هوش مصنوعی)کامپیوتر 
نفر با مرتبه 14نفر دارای مرتبه دانشیاری و 1نفر می باشد كه 15دانشكده در حال حاضر 

بیش از در حال حاضر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه هرمزگان.استادیاری می باشند
مشغول به تحصیل دانشجو در دوره ی کارشناسی ارشد50دانشجو در دوره ی کارشناسی و 300
.دارد

گروه متعهد به توسعه مرزهای دانش از طریق ایجاد محیط مناسب آموزشی و پژوهشی است.
لی و تحقیقاتی در سطح متالش های بی وقفه اعضای هیأت علمی موجب شده است که پروژه های

یقاتی در این مدت گروه زمینه های تحق.منطقه ای تعریف و مورد حمایت صنایع مختلف قرار گیرند
یق، سیستم های کنترل، هوش مصنوعی، یادگیری عم: خود را در هفت حوزه زیر توسعه داده است

رت و انرژی مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، سیستم های دیجیتال و مهندسی سیستم های قد
گاه ها و این گروه عالوه بر ارائه آزمایش(.شامل سیستم های قدرت و الکترونیک قدرت)الکتریکی 

آزمایشگاه تحقیقاتی بسیار تخصصی است که 8امکانات آموزشی برای تکمیل دوره ها، دارای 
این آزمایشگاه ها به طور مداوم در انجام تحقیقات. توسط اعضای هیأت علمی اداره می شوند

عت بوده و همچنین گروه دارای پیوندهای تحقیقاتی قوی با صن. دانشگاهی و صنعتی فعال هستند
همکاری ها و فعالیت های برنامه ریزی مشترک خود را در سال های اخیر به میزان قابل توجهی

.افزایش داده است



معرفی انجمن
فنیکدهدانشکارشناسیدانشجویانبرایکامپیوترمهندسیعلمیانجمنفعالیت هایعمده

.استهرمزگاندانشگاهمهندسیو
وگرایشهردرتحقیقاتیفضاهایگرایش ها،مختلف،رویدادهایبرگزاریباما

درکارگاه هاییبرگزاریباومی شناسانیمدانشجویانبهرامختلفشغلیموقعیت های
.می بریمباالمختلفحوزه هایدررادانشجویانمهارت هایمختلفحوزه های

درسیدوره هایوکارگاه هامانند:
دردانشجویانآگاهیافزایشومهارتافزایشهدفبادرسیدوره هایوکارگاه هایاین

.می شوندبرگزارمختلفحوزه های
مختلفمناسبت هایبهجشن هابرگزاری:
می شوندبرگزاردانشجویاننشاطوشادیافزایشهدفباجشن هااین.



معرفی انجمن
های علمی دانشجویی به عنوان نهادی علمی امکان فعالیت جمعی دانشجویان انجمن

های گوناگون علمی با همراهیها را در زمینه عالقمند و داوطلب مشارکت در این فعالیت
دار پویایی و شکوفایی استعدادها وسازد و به عنوان نهادی که عهدهاساتید فراهم می

الت کننده روحیه پویایی علمی و در نهایت توسعه علم که همان رسپدیدآورنده و تقویت 
آن تریننماید و در مسیر دستیابی به اهداف مشخص که مهمباشد عمل میدانشگاه می

همچنین با هدف. نمایدباشد، حرکت میایجاد روحیه خودباوری و موفقیت اعضا فعال می
های جمعی و ایجاد نشاط علمی و تقویت آن در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت

جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی وخود
هت ها، کمک به دانشجویان جفرهنگی تشکیل شده است و قصد آن از انجام این فعالیت

نده میایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در آی
ل های جمعی، تقویت نشاط علمی، پژوهشی و روحیه تعامهمچنین عرصه فعالیت. باشد
حوه دانشجویی ضمن آشنایی با فراز و فرود، نهای علمی دانشجویان فعال در انجمن. است

ی ی علمی خود با سرمایهها، صنایع، جامعه، ادارات و با تقویت بنیهارتباط با سازمان
.مهارتی و تجربه بیشتری وارد میدان خواهند شد



راه های ارتباطی با انجمن کامپیوتر

ایمیل انجمن کامپیوتر:
comp.cmty@hormozgan.ac.ir

پیج اینستاگرام انجمن کامپیوتر:
Instagram.com/computer__hu

کامپیوترانجمنتلگرامکانال:
t.me/computer_HU



۱۴۰۱-۱۴۰۰شورای مرکزی دوره ی اعضایاسامی

ایمیل مدت 
فعالیت

ورودی سمت نام و نام خانوادگی

Yasemanrz98@gmail.com سال۴ ۹۶ دبیر انجمن یاسمن رضایی
samin.khademi.m@gmail.com سال۲ ۹۸ عضو انجمن ثمین خادمی

mr.erfanbagheri@gmail.com سال۲ ۹۹ عضو انجمن عرفان باقری
palahangmohammadbagher@gmail.com سال۲ ۹۸ عضو انجمن محمد باقر پاالهنگ

mohammadaminjoharice@gmail.com سال۲ ۹۹ عضو انجمن محمد امین جوهری
smal137800@gmail.com سال۱ ۹۷ عضو انجمن اسماعیل مهجور



معرفی استاد مشاور انجمن علمی

علیرضا آشوری زاده
شریفصنعتیقدرت از دانشگاهبرقمهندسیدکتری

 ashorizadeh@hormozgan.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیک

mailto:ashorizadeh@hormozgan.ac.ir


مشاوران انجمن علمی
سرپرست مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و خدمات رایانه ایدکتر عبدهللا خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیک
khalili@hormozgan.ac.ir

مدیرگروه رشته برق و کامپیوترحسن دریانورددکتر
عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیک

h_daryanavard@hormozgan.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیکدکتر احمد حاتم
a.hatam@hormozgan.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیکدکتر شهرام گلزاری
golzari@hormozgan.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیکدکتر عباس حریفی
harifi@hormozgan.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و الکترونیکدکتر محمودرضا سایبانی

mailto:khalili@hormozgan.ac.ir
mailto:h_daryanavard@hormozgan.ac.ir
mailto:a.hatam@hormozgan.ac.ir
mailto:harifi@hormozgan.ac.ir


دانشجویان همکار انجمن علمی

محدثه رمش
نرجس باقرزاده



عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 

دوره پایتون با محوریت
Deep learning & machine learning

دکتر عبدهللا خلیلی:مدرس دوره
یسرپرست مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و خدمات رایانه ا

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه برق و 
الکترونیک

رایگان: هزینه دوره

1400آبان ۳: تاریخ دوره

نفر39: تعداد نفرات شرکت کننده



عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 
کارگاه لینوکس مقدماتی

فاروق کریمی زاده: مدرس دوره

هزار تومان۱۵: هزینه دوره

آذرماه۲۴–۲۱: تاریخ دوره
ساعت9: طول دوره

نفر40: تعداد نفرات شرکت کننده

ای برنامه در شبکه ه... لینک گزارش، اعالن، برگزاری و
:اجتماعی

https://www.instagram.com/p/CXQZRNAMTk1/?
igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/computer_HU/5

https://www.instagram.com/p/CXQZRNAMTk1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/computer_HU/5


عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 
دوره طراحی وب مقدماتی

محمد سهرابی: مدرس دوره

رایگان: هزینه دوره

اردیبهشت۲۹و ۲۲: تاریخ دوره
ساعت۱۲: طول دوره

نفر30: تعداد نفرات شرکت کننده

...لینک گزارش، اعالن، برگزاری و
:برنامه در شبکه های اجتماعی

https://www.instagram.com/p/CdV64NyoUIy/
?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.instagram.com/p/CdV64NyoUIy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


گفت وگوهای علمی و تخصصی
 همکاری[اینوتکس[

علی پنیریان: مدرس دوره
--: هزینه دوره
۱۴۰۰اردیبهشت : تاریخ دوره

نفر250: تعداد نفرات شرکت کننده
(نفر از دانشگاه هرمزگان20)



عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 
کارگاه طراحی پوستر با گوشی

یاسمن رضایی: مدرس دوره

هزار تومان10: هزینه دوره

۱۴۰۰سی ام بهمن : تاریخ دوره

نفر10: تعداد نفرات شرکت کننده

...لینک گزارش، اعالن، برگزاری و
:برنامه در شبکه های اجتماعی

https://www.instagram.com/p/CaJrQ
5kIOSf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.instagram.com/p/CaJrQ5kIOSf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 

ارسیکارگاه رزومه نویسی به زبان انگلیسی و ف
]همکاری[

زادهشریفاحمد:دورهمدرس

هزار تومان50: دورههزینه

...لینک گزارش، اعالن، برگزاری و
:برنامه در شبکه های اجتماعی

https://t.me/computer_HU/29
https://www.instagram.com/p/Ce8sG89Ie
OM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://t.me/computer_HU/29
https://www.instagram.com/p/Ce8sG89IeOM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 
 مسابقه عکاسی با موضوع آموزش

مجازی

1400آذرماه 16: هتاریخ مسابق

نفر10: تعداد نفرات شرکت کننده



عملی انجمن–فعالیت ها و رویدادهای آموزشی 

مسابقه طراحی لوگو



ر برگزاری معارفه دانشجویان برق و کامپیوت
1400ورودی 



برگزاری جشن فارغ التحصیلی
۹۷و ۹۶ورودی های 



برگزاری جشن فارغ التحصیلی
و اهدای تقدیرنامه و هدایا۹۷و ۹۶ورودی های 



برگزاری جشن فارغ التحصیلی
و اهدای تقدیرنامه و هدایا۹۷و ۹۶ورودی های 



برگزاری جشن فارغ التحصیلی
و اهدای تقدیرنامه و هدایا۹۷و ۹۶ورودی های 



پایان


